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Kære underviser i skolen 

Her er en ugeplan, som kan bruges til forældrene, der skal hjemmeundervise deres barn. Den er lavet for at du kan hjælpe  foræl-

drene med at få struktur på, hvad   barnet skal lave hver dag . 

Du kan se eksempler på hvordan jeg har lavet ugeplan til den 0. klasse jeg underviser i på  www.jensmolzen.dk. Den plan er jo 

lavet efter, hvor klassen er fagligt lige nu og hvad jeg gerne vil hjælpe forældrene med at de underviser deres barn i/lærer deres 

barn lige nu. 

Den plan passer selvfølgelig ikke til din klasse. Derfor er der en tom plan på side 2, som du kan udfylde, så den passer til din 

klasse. 

På side 3 er der ikoner, som du kan klippe ud og klæbe ind i din plan. Synes du at du mangler et ikon, så skriver du det til 

jensmolzen@mail,dk, så bliver det lavet hurtigst muligt. 

Når du er færdig med ugeplanen, så scan den ind som PDF-fil på din scanner og send den på AULA. Hvis du ikke ved, hvordan 

man scanner til PDF, så ring til din IT-ansvarlige og fedt godt for hende/ham. 

Ønsker du selve ugeplanen tilsendt i en Publisher-fil, som du selv kan skrive i , så skriv til mig på jensmolzen@mail.dk. 

Det bliver desværre uden ikoner, da jeg ikke kun har rettighederne til at bruge illustrationerne på hjemmesiden. 

God arbejdslyst med at lave en god ugeplan til børnene i din klasse. Pas 

godt på dig selv og dine.     Mange venlige hilsner  Jens 

Her skal du skrive hvilken uge denne plan gæl-

der for (2. uge (de er hjemme) eller 13. uge 

(uge nr. 13. Nederst skriver du dit navn. 

Her er det meningen at du skal skrive, hvad 

det er barnet skal lave. Du kan skrive det i 

hånden eller skrive det på computeren (i en 

tekstboks der passer (2X3 cm.)), så printe det 

og klistre det ind. 

I denne kolonne kan du klippe ikoner, der pas-

ser til det du har skrevet, ud fra side 3, og kli-

stre ind. 

Læse en 

bog for 

dig selv 

Her er et eksempel. Tekstboks med ’Læs en 

bog for dig selv’ og et ikon med et barn der 

sidder og læser. Du kan så i det du skriver til 

forældrene, forklare på hvilken platform de 

kan finde bøgerne 

Du kan også bare bruge dette til inspiration, og lave en 

endnu bedre plan til din klasses børn og forældre. 

Har du en god ide, så lytter jeg meget gerne. 
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Det skal du lave i ___uge. 

    Man
dag 

 Tirs 
dag 

 Ons
dag 

Tors-
dag 

Fre-
dag 

Lør-
dag  

Søn-
dag 

 
                

 
                

 
                

 
                

 
                

 
                

 
         

 
                

Hej med dig. Her er det du skal lave i denne uge med hjemmeskole. 

Det er en af de voksne, der skal sætte krydset, når du har lavet en ting. 

Jeg glæder mig rigtigt meget til at se dine lektiesedler, når vi mødes 

igen. Mange hilsner  _____________ 

Skriv dit navn her. 
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Jeg sk 

2+3= 

Ikoner til at  klippe ud og sætte ind i  

ugeplanen 
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Ikoner til at  klippe ud og sætte ind i  

ugeplanen 


